
بسم الله الرحمن الرحيم                             
َوُأْخَرى ُتِحبُّوَنَها َنْصٌرمَِّن اللَِّه َوَفْتٌح َقِريٌب َوَبشِِّر اْلُمْؤِمِننَي 

 صدق الله العظيم
 

 

 (حفظكم هللا ورعاكم)سيدي القائد األعلى للجهاد والتحرير المحترم 

 .وبركاتهالسالم عليكم ورحمة هللا 
 

في تاريخ امتنا العربية واالسالمية من مسيرة الجهاد والتحرير المباركة ونحن نعيش هذه االيام الخالدة  

المناضلين الصادقين والمجاهدين الصابرين المرابطين على كل شبر من انتصارات فيها  الحقالتي تتو

 قوىجهادهم باندحار وهزيمة  ارض العراق الطاهرة وهم يرون تتويج سنين, ارض الرباط والجهاد

فقين والعمالء واذنابهم من المنا, ية والصهيونية والفارسية الصفويةالشرك والكفر كله من االمبريال

 .والجواسيس والخونة
تقدم ا ,جيشنا العراقي الباسل جيش العروبة واالسالم لتأسيس الرابعة والتسعينالذكرى  وبمناسبة

المناضلين والمجاهدين المرابطين في فصائل وجيوش القيادة العليا كل سمي ونيابة عن لسيادتكم با

بأسمى آيات المحبة وأزكى التبريكات  ين والشرفاء والرافضين لالحتاللللجهاد والتحرير وكل المقاوم

ومن خاللكم سيدي أتقدم إلى أبناء شعبنا األبي والى كل المجاهدين األبطال في الفصائل الجهادية الوطنية 

 .العزيزةمية واإلسالمية بالتهاني والتبريكات بهذه المناسبة والقو
  )حفظكم هللا( سيدي القائد المجاهد المعتز باهلل

اننا اذ نحيي هذا الجيش العظيم بمناسبة تأسيسه فال بد لنا ان نقف وقفة اجالل واكبار وافتخار لقائد هذا 

، والبطوالترجال الشدائد والمحن  ,البيعة والعهدرجال  ,كافة رفاقكم المناضلين وباسم باسمنا, الجيش

, اوكل الجماهير المساندة له, في فصائل وجيوش القيادة العليا للجهاد والتحرير رجال المهمات الصعبة

والتحية ( رعاه هللا)قائدنا المفدى المنتصر باهلل القائد العام للقوات المسلحة المهيب الركن عزت ابراهيم ل

والى كل  ,إلى كل المناضلين في صفوف البعث العظيموموصولة الى القيادة العامة للقوات المسلحة 

سائلين هللا عز وجل ان يعيد علينا هذه , لقيادة العليا للجهاد والتحريرا المجاهدين األبطال في فصائل

 . االحتاللحريرا شامال وكامال وعميقا من كل مخلفات وقد تحرر بلدنا ت, الذكرى

 
ان يعيد المولى العلي القدير ان يحفظ سيادتكم ذخرا وقائدا لخندق االيمان والجهاد والرباط  ونسأل هللا 

الحت  ذيالنصر العظيم العلينا هذه الذكرى وقد تحققت كل اهدافنا وامالنا بالتحرير الشامل والكامل و

 . تحت ظل قيادتكم الرشيدةتباشيره 
 .الذين جادوا بأرواحهم للعراق العظيمتحية لكل الشهداء 

 .االسالمية لشعبنا العظيم والمتنا العربية  تحية
 .تحية لجيش العراق الباسل في ذكرى تأسيسه

 
 الناطق الرسمي    

 للقيادة العليا للجهاد والتحرير
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